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ESITYS NYRKKEILYLIITON JOHTOKUNNALLE 
 

Esityksiä johtokunnalle voivat tehdä johtokunnan jäsenet, jäsenseurat, valiokunnat ja toimihenkilöt. 
Johtokunnan alustavat kokouspäivämäärät löytyvät liiton verkkosivuilta kohdasta ”yhteystiedot – johtokunta”. 

Esitykset tulee olla lähetetty viikkoa ennen kokousta. Esitys liitteineen tulee lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen info@finbox.fi. 

 
Asia: 

 
Esittele esityksenne tausta: mitä hyötyä esityksestä olisi lajillemme, mitä haasteita nykyisessä 

toimintatavassamme on. Arvioi esityksestänne mahdollisesti aiheutuvat tulot ja/tai menot. Esitättekö 
muutosta esim. kilpailusääntöihin, liiton toimintaohjesääntöön tai muuten vakiintuneeseen toimintatapaan. 

 

Suomen Nyrkkeilyliiton maajoukkueiden matkustaessa (kilpailut ja leirit) COVID-19 pandemian aikana 
riskimaihin (muut kuin ns. vihreät maat), tulisi koko joukkueen noudattaa koko matkan ajan niin sanottua 

kuplamallia turvallisuuden maksimoimiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että joukkueen jäsenet (urheilijat, 
valmentajat, tuomarit, muut osallistujat) eivät kohteessa ollessaan liiku kilpailuhotellin ja -paikan lisäksi 

muissa tiloissa. Oleilu rajoitetaan kilpailuhotelliin, kilpailupaikkaan ja ulkotiloihin (lenkkeily, harjoitukset, 
kävely). Välttämättömät hankinnat kaupasta tai ravintolasta tehdään keskitetysti nimettyjen henkilöiden 

toimesta mahdollisimman vähin kerroin. Muissa tiloissa ei käydä. Julkisia kulkuneuvoja ei käytetä ja taksia 
ainoastaan em. ostosten tekoon, mikäli kävelyetäisyydellä ei ole palveluja tarjolla. Tällä varmistetaan 

mahdollisimman vähäiset kontaktit tapahtuman ulkopuolisiin henkilöihin ja siten joukkueen 
terveysturvallisuus.  

 
Päätösesitys: 

 
Kirjaa päätösesityksenne mahdollisimman yksiselitteisesti. Epäselvästi kirjattu päätösesitys voidaan palauttaa 

tekijälle muokattavaksi.  
 

Suomen Nyrkkeilyliiton matkustusehdot COVID-19 pandemian aikana -ohjeeseen lisätään seuraava teksti: 
Matkustaessani riskimaahan, sitoudun noudattamaan kuplamallia turvallisuuden maksimoimiseksi koko 

tapahtuman ajan. Tällä varmistetaan mahdollisimman vähäiset kontaktit tapahtuman ulkopuolisiin 
henkilöihin. Kuplamalli sisältää seuraavat määräykset:• Kilpailumatkan aikana en poistu kilpailuhotellista 

muutoin kuin mennessäni kilpailupaikalle, kilpailujärjestäjän nimeämään harjoituspaikkaan tai ulkotiloihin 
harjoittelemaan, liikkumaan tai virkistäytymään ulkoilmassa tai kilpailujärjestän muutoin järjestämään 

toimintaan muussa tilassa. • Välttämättömät elintarvike-, hygieniatarvike- ja lääkehankinnat kaupasta, 
apteekista tai ravintolasta tehdään keskitetysti nimettyjen henkilöiden toimesta. Joukkueen COVID-19 

manageri nimeää vastuuhenkilöt, jotka keräväät ostoslistat joukkueenjäseniltä ja tekevät hankinnat. 
Joukkueen jäsenet maksavat ostokset vastuuhenkilöille sovitusti. Kauppakäynnit rajoitetaan 1-2 käyntiin per 

viikko. Ravintolakäynnit rajoitetaan saatavilla olevan ruuan mukaan. Apteekkikäynnit tarvittaessa. • Julkisia 
kulkuneuvoja ei käytetä. Taksia voidaan käyttää ainoastaan em. ostosten tekoon, mikäli kävelyetäisyydellä ei 

ole palveluja tarjolla.   

 
Esityksen tekijä:  

 

Esityksen tekijä 

(seura, valiokunta tai henkilö): 

Anna Laukkanen, varapuheenjohtaja 
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Yhteyshenkilö: Anna Laukkanen 

Sähköpostiosoite: annalaukkanen@gmail.com 

Puhelinnumero: 0407355810 

Päiväys: 3.3.2021 

 
Asiakirjat: 

 
Liitää tarvittaessa liiteasiakirja(t) esityksenne tueksi. 

 

Liitteen 1 nimi. 

Liitteen 2 nimi. 

Liitteen 3 nimi. 
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